
Infographic: 
ICT trends voor 
transport en logistiek

Economische trends en toekomst 
van de logistieke sector

De economische groei en de groei van de invoer naar en uitvoer vanuit Nederland 
zal de komende jaren iets stijgen:

Volumegroei
De transportsector kan in 2017 en 2018 naar verwachting 
profiteren van de verder aantrekkende Nederlandse 
economie, en vooral van de groei van de bouwsector 
en detailhandel. Maar ook de Eurozone groeit naar 
verwachting verder de komende jaren. 

De logistieke dienstverleners profiteren van de 
aantrekkende economie en online verkopen en zullen in 
2017 met 1% en in 2018 met 3% groeien.
Bronnen: Transport- en logistiekesectorprognose 2017 – 2018, ABN + CBS data. 
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De rol van ICT voor 
logistieke bedrijven

Motion10 voerde een onderzoek uit naar de rol van ICT en innovatie 
in de sector logistiek en transport.

Prioriteiten: Business drivers 
Welke ontwikkelingen zien respondenten binnen de sector logistiek, 
die roepen om veranderingen en innovaties?

Belangrijke IT-thema’s
Welke IT-oplossingen sluiten volgens de sector aan
 op de belangrijkste ontwikkelingen?
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De data-gedreven 
organisatie

Bijna 45% van de respondenten heeft BI genoemd als thema dat prioriteit heeft 
binnen de organisatie. We hebben de respondenten in de enquête drie typen Key 
Performance Indicators (KPI’s) voorgelegd waarop met BI gemeten kan worden:

Mark van Veen, Business Manager Logistiek, Motion10: “Waar zit het grootste 
probleem voor logistieke bedrijven ten aanzien van data-gedreven werken? 
Bij de meeste bedrijven het gegeven dat de Master Data niet goed staat. 
Als je Master Data niet goed is, kun je heel veel met BI doen, maar is het 
alleen maar onbetrouwbare data wat eruit komt.” 
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Naast Data analytics en IoT verwacht Motion10 dat de blockchain een trend is die 
de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen in de logistieke sector. 

De voordelen van de blockchain voor de logistieke- en transportsector:

Mark van Veen: “De Blockchain is denk ik de makkelijkste route om naar uniforme 
data-uitwisseling te gaan in de sector. Dat is belangrijk omdat je blijft werken met 
allerlei verschillende EDI’s. Ik heb nog nooit een universele standaard gezien die 
hetzelfde is als een andere. 

Als je de VGM (Verified Gros Mass) bijvoorbeeld via Blockchain regelt, heb je de 
hele discussie niet meer over het gewicht van een bepaald transport. De sector 
moet vooroplopen, en niet wachten tot andere mensen hen de Blockchain door de 
strot gaan duwen.” 
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Gebruik maken van de ‘cloud’ lijkt een handige manier voor bedrijven 
om hun IT te outsourcen en zo meer te kunnen focussen op de kernac-
tiviteiten van het bedrijf. Maar in hoeverre wordt daar binnen de logistie-
ke- en transportsector gebruik van gemaakt?

Een verklaring zou kunnen zijn dat 
logistieke bedrijven de IT-oplossingen 
die bedrijfskritisch zijn en zorgen voor 
een stukje toegevoegde waarde van het 
bedrijf, liever zo dicht mogelijk bij zich 
houden, en daar zo min mogelijk risico 
mee willen nemen.

Cloud

58,2%
Ja, enkele applicaties

14,5%
Ja, een meerderheid
van onze applicaties

14,5%
Nee, daar staan wij
nog niet voor open

12,7%
Nee, maar misschien
in de toekomst wel

  2016  2017  2018
BBP Nederland 2,1% 2,4% 1,7%
Uitvoer   3,3% 3,8% 4,0%
Invoer  3,6% 4,1% 4,2%

“Dit is een heel herkenbaar beeld. Je TMS ga je gewoon niet in de cloud draaien. 
De meeste pakketten zijn er nog niet klaar voor. Vooral niet voor de public cloud.” 

- Mark van Veen, Business Manager Logistiek bij Motion10

Logistieke KPI’s zoals 
voorraadscijfers, capaciteits-
cijfers, optimale transport-
volgorde of resultaten 
per gereden kilometer.

75% 

Commerciële KPI’s 
voor sales zoals verkoop-, 
omzet- en klantrapportages 
en voorspellen van de 
toekomstige vraag.

Financiële KPI’ zoals maandcij-
fers, forecasts en operationele 
indicatoren voor directie.

61,5%

55,8%

“Ik denk dat de logistieke- 
en transportsector, 

na de financiële sector, 
de tweede plaats is waar 
de blockchain een grote 

impact gaat hebben.”
- Mark van Veen, Business Manager Logistiek bij Motion10
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